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1. Godkendelse af referat. 

Godkendelse af referater udsat indtil videre.

2. Beretning  

• HT overstået 

• FM overstået 

• Arbejdet i HB går efter bedste evne, dog under indflydelse af personsag

• SIF klubben er lukket. 

• Der bestilt 500 cd-roms og brochurer fra DSU til levering

3. Regnskab og Budget 

• FSUUSF er udgået af FSU’s regnskab og har fået deres eget, samt egen konto.

• Benny har ansøgt sparekassen faaborg om betaling af den anskaffede projektor.

• Regnskabet er godkendt. 

• Budgettet har lidt småfejl og budgettet for 2008 vil blive rettet til HK fredag

4. Ansøgniger  

• Frem har ansøgt om tilskud via Juniorinstruktørordningen for 2007 og 2008 og 

o FSU giver tilsagn om bevilling. 

• Der er i DSU fremsat forslag om at der ved bevilling af juniortilskud fremover kun skal være 5 

juniorer for at kunne opnå tilskud.

• Nr. Aaby Junior har ansøgt om 3000 til den årlige Göteborg tur.

o Dette er bevilliget 

 

5. FSU's Turneringer 

• HT 2008 er nu færdigspillet 

o Der har dog i år været en del flere problemer end sidste år, og det har derved været et lidt 

større arbejde at koordinere holdturneringe

o Ure er blevet bestilt til udlevering på hovedkredsmødet
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Godkendelse af referat.  

udsat indtil videre. 

Arbejdet i HB går efter bedste evne, dog under indflydelse af personsag 

roms og brochurer fra DSU til levering 

Regnskab og Budget  

FSU’s regnskab og har fået deres eget, samt egen konto.

Benny har ansøgt sparekassen faaborg om betaling af den anskaffede projektor.

Budgettet har lidt småfejl og budgettet for 2008 vil blive rettet til HK fredag 

Frem har ansøgt om tilskud via Juniorinstruktørordningen for 2007 og 2008 og 

FSU giver tilsagn om bevilling.  

Der er i DSU fremsat forslag om at der ved bevilling af juniortilskud fremover kun skal være 5 

juniorer for at kunne opnå tilskud. 

r har ansøgt om 3000 til den årlige Göteborg tur. 

FSU's Turneringer  

 

Der har dog i år været en del flere problemer end sidste år, og det har derved været et lidt 

større arbejde at koordinere holdturneringen. 

Ure er blevet bestilt til udlevering på hovedkredsmødet 

Chresten Nielsen 

Stationsvænget 21 

5260 Odense S 

Tlf.: +45   28 15 12 71 

Mail: sekretaer@fsu-skak.dk 

 
skak.dk 

 

 

FSU’s regnskab og har fået deres eget, samt egen konto. 

Benny har ansøgt sparekassen faaborg om betaling af den anskaffede projektor. 

 

 

Frem har ansøgt om tilskud via Juniorinstruktørordningen for 2007 og 2008 og  

Der er i DSU fremsat forslag om at der ved bevilling af juniortilskud fremover kun skal være 5 

 

Der har dog i år været en del flere problemer end sidste år, og det har derved været et lidt 



Internet: http://www.skakportal

• Pokalturneringen er nu nået frem til finalen og den arrangeres af Odense Seminarium. Dato for 

afviklingen afventes indtil videre.

o Ingen afbud i pokalturneringen i år.

• Pokalturneringsreglementforsla

få reglerne på hurtigskak og lynskak indskrevet.

o En regelændring er at kongen kan slås for at annoncere et ulovligt træk.

• Kval til Pokalstævne på Nyborg Strand.

o Arrangør efterlyses på 

 

6. Juniorlederen orienterer 

• 4-plads ved holdkreds DM selvom 

• Jet er der kommet gang i, i kraft af 2 træninger med IM Allan Stig Rasmussen og Christian Kyndel 

Pedersen forventes at køre en gang træning mere i

• Kim repræsenterer FSU ved påskens ungdomsledermøde

 

7. DSU's Skakserver 

• Chrestens demo til brug fredag er fremvist i FU og besluttes fremvist ved HK
 

 

8. DSU's Medlemskampagne 

• Chrestens demo til brug fredag er fremvist i FU og 
 

 

9. Hovedkredsmøde 
• FU foreslår Arne B. Madsen som dirigent

• Stemmetællere: FU foreslår Peter Kinggaard og Erik G Andresen

• Poul redegør på Hovedkredsmødet for udviklingen af den verserende sag vedr. Dansk Skaksalg.
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10. HB-orientering 

• Til delegeretmøde er flere fynboer repræsenteret og der kan i den forbindelse gives fuldmagt til 

forskellige stemmer. 

 

11. Eventuelt  

• Intet. 

 

12. Næste Møde 

Næste møde planlægges indtil videre afholdt
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